
Adoracja 

III niedziela  przygotowująca nas na rekolekcje i Nawiedzenie Obrazu 

 

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, wyznajemy z wiarą żeś jest 
Panem naszym i Królem. Dziś w kolejną trzecią niedzielę pochylamy się przed Twoim 
Majestatem, aby jak najlepiej przygotować nasze serca  i nasze rodziny na Twoje 
Nawiedzenie w wizerunku Obrazu Miłosiernego. Panie Jezu dziękujemy Ci za słowa,  
które przekazałeś nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny:" mówiłeś do niej „ 
Powiedz ludziom, aby nie stawiali tamy mojemu miłosierdziu. Pracuje moje 
miłosierdzie we wszystkich sercach, które otwierają swoje drzwi: tak 
grzesznik jak i sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia. Pragnę, abyś 
odznaczał się bezgraniczną ufnością w moje miłosierdzie”.                                      
Panie Jezu  obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, Tobie polecamy 
niektóre  nasze prośby;   

 za świat cały, aby zapanował pokój a ludzie chcieli obdarzyć się życzliwością i miłością. 
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.  

 Za tych, którzy dawno nie byli do spowiadali, aby uwierzyli w Boże przebaczenie i 
odważnie wyznali swoje grzechy. Dla Jego bolesnej męki...  

 za naszych bliskich, aby umieli kochać Boga i pomagali swoim rodzinom. Dla Jego 
bolesnej męki... 

 za dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii świętej, aby ich serca były szczęśliwe 
i wdzięczne za łaskę wiary. Dla Jego bolesnej męki….. 

 za całą naszą parafię, aby umiała  przyjąć  łaskę miłości - miłosiernej od Jezusa, 
który za kilka dni zawita w progi naszej świątyni. Dla Jego bolesnej męki… .  

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość  
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas  
w Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie powierzamy  całą  naszą parafię.   
W czasie peregrynacji Obrazu Miłosierdzia  
przybędziesz do nas, aby pochylić się nad grzesznymi,  
by uleczyć słabości i pomagać przezwyciężać wszelkie zło. Prowadź nas po 
bezpiecznych ścieżkach tu na ziemi tak, abyśmy kiedyś znaleźli się w 
niebie.  Pozwól wszystkim mieszkańcom naszej wspólnoty  
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie,  
Boże Trójjedyny, odnaleźli źródło nadziei i pokoju.  
Przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II, prosimy udziel nam 
łaski,  byśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga,  
sami stawali się coraz bardziej miłosierni wobec braci.  
Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki  
i zmartwychwstania Twojego Syna,  
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!  

Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                  


